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Lystrup og

HasleFACADEMALING
Farver
har et godt tilbud

Spar 150,-

549,-

Nordsjö One, 2,5 liter
Døre og vinduer

Sadolin
Sokkelmaling, 2,5 liter

Halvblank, hurtigtørrende maling til overfladebhandling af nye og tidligere malede
vinduer og døre, samt andet udendørs
træværk. Giver en glat og slidstærk overflade med høj glans- og kulørbestandighed.
Er klæbefri efter tørring, hvilket gør det
muligt at malebehandle 2 gange på samme
dag. Anvendes udendørs på træværk. - indendørs kun på vinduer og yderdøre.

Specilt udviklet maling til behandling
af mursokler/fodmur. Nem at påføre og
afgiver ingen generende fordampning
af opløsningsmidler. Malingen giver en
vejrmodstandsdygtig overflade, som
lukker for indtrængning af vand (slagregn) og tillader vanddamp at slippe
ud indefra (diffusionsåben).

Spar 150,-

389,-

Nordsjö Tinova,
Premium Exterior+
10 liter

Nordsjö Murtex Stay
Clean, 10 liter

PÅPÅ
ALT
MALING
ALTNORDSJÖ
NORDSJÖ MALING

VIPÅBETALER
MOMSEN
ALT NORDSJÖ MALING
PÅ ALLE
999,1.249,VARER I BUTIKKEN
Dækkende, halvmat og diffusiensåben
plastalkyd træbeskyttelsesmaling. Høj indtrængning og vedhæftning til underlaget,
samt sikrer overfladen lang holdbarhed
med særdeles høj kulør-, glans og vejrbestandighed.

Gælder
udendørsmaling
maling
Gælderbåde
bådeindendørs
indendørs og udendørs

Spar 490,-

5.13 Side 1

Spar 759,-

Gælder både indendørs og udendørs maling

Spar 550,-

1.149,-

Helmat, diffusionsåben og vejrbestandig
facademaling til facader af puds, beton,
letbeton, fibercement. Særdeles gode
vabd- og smudsafvisende egenskaber,
samt en høj kulør- og glans bestandighed. Takket være nanoteknologien
bliver overfladen selvrengørende, hvilket
betyder, at smuds og begroninger vaskes
bort af regn.og tillader vanddamp at
slippe ud indefra (diffusionsåben).

Tilbuddet
gælder til
18 .april

Nordsjö Professioneal
VX+ 2i1, 10 liter

Nordsjö
Acrylic, 10 liter

En kombineret grundmaling og træbeskyttelsesmaling i et. Anvendes til behandling af
ubehandlet træ, vacuum- eller trykimprægneret
træ, samt på tidligere alkyd/olie træbeskyttede
eller malende overflader. Er specielt udviklet til
det hårde nordiske klima og indeholder et uniks
bindemiddel, udviklet på basis af vegetabilske olier og alkyd ved en patenteret teknologi
(QDHS patent nr. EP-B-0874 875). Produktets
høje tørstofvolume giver bedre beskyttelse
mod vejrliget og giver længere holdbarhed.
Anvendes den sammen med Tinova Wood Base
Oil resulterer det i en holdbarhed op til 12 år.
Indeholder begroningshæmmende midler, der
modvirker skimmel- og blåsplintangreb.

Helmat, diffusionsåben facademaling
til facader af beton, porebeton, teglsten, cementfiberplader, samt tidligere
dispersionmalede overflader. Særdeles
gode vand- og smudsafvisende egenskaber, samt en høj kulør- og glans
bestandighed.

Spar 580,-

849,-

GÆLDER FRA 1. TIL 30. NOVEMBER 2020
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